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Legyenek
gyanakvóbbak!
Nem tudni, hány gyapjútakaró lelt
gazdára az elmúlt napok egyikén „potom” 149.900 Ft-ért, de az biztos, hogy
mára többen gyanút fogtak Környén,
ahol megtörtént az eset. Minderről egy
férfi számolt be, aki feleségével együtt
vett részt a községben tartott díjtalan
egészségügyi felmérésen.
Június közepén egy „nagyszabású országos egészségprogram” érkezett térségünkbe, amely akkor a postaládákba
eljuttatott meghívó szerint „ingyenes
terápiás kezelést, masszázskezelést,
személyes tanácsadást és sok érdekességet” kínált. Azt szintén nem tudni,
hogy nyáron a résztvevők hány településről és mennyire távoztak elégedetten, vagy több (tíz)ezer forinttal
szegényebben. Az viszont biztos, hogy
a hirado.hu október közepén figyelmeztetett:
Új trend, hogy a termékbemutatók
szervezői mostanában inkább egészségnapra, állapotfelmérésre invitálnak,
s a meghívásból sem derül ki pontosan, hogy valójában termékbemutatóról van szó… A Kossuth Rádió Nap-

közben című műsorában Fülöp
Zsuzsanna, a Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője elmondta: a termékbemutatók célcsoportja az idősebb korosztály… Ma már a meghívóból sem
derül ki egyértelműen, hogy termékbemutatóról van szó, ezzel is igyekeznek a szervezők kijátszani a hatóságok
jelenlétét, illetve a meghívottak számára is kevésbé egyértelművé tenni, hogy
mire invitálják őket valójában… mostanában a termékbemutatókon az
egészségnap, állapotfelmérés, vagy valamilyen gyógyhatás hamis ígérete van
leginkább terítéken.
Környén a napokban a díjtalan szív és
érrendszeri vizsgálat lehetősége csábított sokakat. A férj és feleség vizsgálati
eredményei azonban alapos áttekintés
után elgondolkodásra késztették a férfit. A vérsűrűségtől, az erek ellenállásán, szívizom vérszükségletén, verőtérfogaton
át
az
agyi
erek
rugalmasságáig, agyszövet vérellátásáig terjedő, 15 féle vizsgálat minden
egyes értéke ezrednyi pontossággal
megegyezik a házaspárnál. Ekkor vált
gyanakvóvá. Csakhogy addigra a nejét
meggyőzték: szerződést kötött a
149.900 Ft értékű gyapjútakaró megvásárlásáról, s a helyszínen már ki is fizette az ötezer forintos foglalót. A há-

Perdülj ki!
Több mint száz táncos lépett a világot jelentő deszkákra a
kömlődi Hegyháti Alajos Tagintézményben, ahol november végén rendezték meg a Perdülj ki! táncversenyt, amit
1996-ban indított útjára Juhász Rezsőné, az intézmény
dolgozója.
Kevés szabadidős programjuk volt akkoriban az értelmileg
akadályozott tanulóknak, azért is lett népszerű az ötlet,
majd az első próbálkozás oly sikeresen debütált, hogy az
ezredforduló óta a tavaszi, házi megmérettetés mellett,
ősszel régiós eseményként jelentkezik a gála.
Mint azt Nagy Éva főszervezőtől megtudtuk, modern tánc
és néptánc kategóriákban léphettek fel a gyerekek, és a fiatal táncosok, s produkciójukat szakmai zsűri értékelte.
Megyénk határán kívülről is érkeztek tánccsoportok, melyek évről-évre számon tartják a rendezvényt és örömmel
készülnek rá. Az integrált Perdülj ki! során a sérült fiatalok
együtt mutatkoztak be az általános iskolásokkal, így a
vendéglátók három csapata mellett Tatáról a Kőkúti iskolából illetve az Új úti iskolából érkeztek csoportok, fellép-
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zaspár végül úgy határozott, hogy
mégsem veszi át a házhoz szállított
ágyneműt, az „ajándékként” járó másodikat, a szintén ajándék porszívót és
plüss figurát és nem fizetik ki a vételárat. Ezzel a foglalót ugyan elveszítették, de nem futnak a 150 ezer után,
ahogy – hallani – sajnos többen is.
És végül egy újabb idézet a rádiós műsorból. „Fülöp Zsuzsanna a fogyasztói
jogokkal kapcsolatban ismertette: ha
valaki mégis megvásárolt egy terméket, amire nincsen szüksége, a jogszabály biztosítja a nyolc munkanapon
belüli elállási jogot, a terméket visszaküldhetjük, és harminc napon belül
vissza kell kapnunk a vételárat.”
Jó hír, hogy jövőre szigorodik a fogyasztóvédelmi törvény: nem maradhat szankció nélkül, ha például a termékbemutatókon
célzottan
idős
embereket vernek át, megtévesztő vagy
agresszív eszközökkel bírják rá őket
akár többszázezer forintos egészségmegőrző eszközök vagy ágyneműgarnitúrák megvásárlására.
Addig azonban, és azt követően is, nem
árt az elővigyázatosság, gyanakvás,
hiszen – a mondás szerint is – az okos
ember más kárán tanul.

tek a kömlődi mazsorettek, de Dadról, Győrből, Síkvölgyről, Martonvásárról, Veszprémből és Dunaalmásról is
jöttek gyerekek.
A műsort a szervezők Arany Rezeda együttese nyitotta, s
a délután folyamán egy tucat csapat bemutatójának tapsolhatott a közönség. Többek között botostánc, csűrdöngölő, country, modern koreográfia és mazsorett szerepelt a
repertoárban.
A szponzoroknak köszönhetően egyébként a gála minden
fellépője díjazásban részesült, s vendégül is látták a fiatalokat.
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Kömlőd szépkorú lakóit köszöntötték
Kömlőd több mint másfél száz 65 évnél idősebb lakóját keresték fel a helyi
Baráti Társaság és a Kömlődért Közhasznú Egyesület tagjai, hogy személyesen invitálják őket az önkormányzat köszöntő rendezvényére.
A község legrégebbi hagyománnyal
bíró közösségi összejövetelén elsőként
Madari Ferenc alpolgármester üdvözölte a jelenlévőket, majd a baráti társaság alkalmi férfikara népdalokkal
nyitotta a szórakoztató műsort. Ebben
felléptek az óvoda apróságai és az iskola diákjai, Kiss Brigitta versmondó és
Molnár Szabolcs, aki xilofon játékával
szerzett emlékezetes perceket a település szépkorú lakóinak.
Kiss Ferenc polgármester köszöntőjében szólt arról, hogy milyen fontos az
idősebb korosztályok tapasztalatainak
átvétele, hasznosítása, hiszen az elődök
eredményeire építve lehet értékeset,
maradandót alkotni.
- Mindenkinek adjuk meg, ami neki jár
– folytatta a polgármester. A szemnek
a látványt, a fülnek a muzsikát, a gondolatoknak a szárnyalást, a testnek a

felüdülést, az igazságnak az elismerést,
a barátnak a barátot, az embernek a
megbecsülést.

Julianna és Baudentisztl László volt a
legidősebb, akiket virággal köszöntöttek a szervezők.

A polgármester külön is hosszú életet
és jó egészséget kívánt Kömlőd legidősebb polgárának, a 91 éves Czulák
Sándornak, aki 1922 novemberében
született, s aki nem tudott jelen lenni a
programon. A résztvevők közül Csőre

Mindeközben a baráti társaság tagjai
sütöttek, főztek, felszolgáltak, kínáltak, azaz mindent megtettek, hogy jól
érezzék magukat a kömlődi szépkorúak.
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Halottainkra emlékeztünk
Mindenszentek (november 1.)
III. Gergely pápa a 8. században indította útjára mindenszentek ünnepét. A pápa kiállt azért, hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után szentté avatottakról is emlékezzenek meg, ezért 732-ben a
Szent Péter-bazilika egyik mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis
az egyház szentjeinek ajánlotta. A történtekből kiolvasható, hogy a
mindenszentek nem a vértanúk ünnepének új értelmezése, hanem attól
teljesen független kezdeményezés. Nem ismert, hogy a felszentelés az év
melyik napján történt, a 8. századtól azonban november elsejét említik,
mint az ünnep dátumát.
Halottak napja (november 2.)
A népi kultúrában a mindenszentekhez szinte egyetlen szokás sem kötődik, ezzel szemben a halottak napja igen színes hagyományokkal
rendelkezik. A mindenszentekkel ellentétben az ünnep nemcsak a katolikusoké, hanem a reformáció több vallása is elfogadja: míg az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, addig a reformátusok csak szokásjog alapján, a templomon kívül emlékeznek meg az
eseményről.
A halottak napja önálló ünnep, Szent Odilo clunyi apát 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmiseáldozatokkal
emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a 12-13. században
mindenhol elterjedt, így Magyarországon is. A szokás ismertsége napjainkban is töretlen, azon kevés hagyomány közé tartozik, amely életben tudott maradni a 21. század elején is.
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Megyei szinten mutattuk
be weboldalunkat
Farkas Gábor rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány köszöntötte kedden (október 29én) délután a területi és régiós sajtó képviselőit, a megye rendőri, katasztrófalvédelmi, közútkezelői, közlekedési vállalati, mentőszolgálati, ügyészi és bírósági sajtó, valamint
kommunikációs munkatársakat azon a konferencián, ahol a szervezetek közötti együttműködés erősítése, magasabb szintre emelése
volt a fő téma.
Az eseményem elsőként Szűr Annamária, a
jelenleg 14 ezer előfizetővel rendelkező 24 ÓRA
című lap, valamint a KEMMA.hu szerkesztője
beszélt a szerkesztőség felépítéséről, kapcsolatrendszeréről, a hírszerkesztés, továbbítás
módszereiről.
„Vidéki, kistelepülési újságírás” címmel a
kömlődi, szákszendi, várgesztesi és vértessomlói weboldalak (újságok) szerkesztői, tartalomszolgáltatói kaptak lehetőséget, hogy
bemutassák tevékenységüket.
Mint elhangzott, a kistelepüléseken a polgárok nagyobb figyelemmel követik a helyi híreket, esemény beszámolókat, tájékoztatókat,
mint a több tízezres városokban. A prezentációban bemutatott statisztika október 1-15.
között készült. A 4 település összlélekszáma
4700 fő, s a vizsgált időszakban 232 fő tekintette meg naponta a weboldalakat, ami megközelíti az 5 %-os lakosságarányt. Ugyanekkor a húszezres Oroszlány portálján 208 fő/
nap volt a látogató, ami alig haladja meg az 1
%-ot.

Mára szinte valamennyi, az egykori környei óvodai telephelyeken használt bútor új otthonra lelt új gazdáik: a gyerekek és óvodapedagógusok örömére.
Környén november 3-án vették birtokba a Vackor Óvoda és
Bölcsőde új épületét, s azzal együtt az új berendezési tárgyakat is. A község vezetése úgy döntött: szeretnék, ha a
falu tulajdona, az óvodában korábban használt bútorok
nem válnának az enyészetté, hanem a jövőben is a gyerekeket, az ő örömüket, játékukat „szolgálnák”.
Ezért az önkormányzat felajánlotta a környező települések
számára a fából készült galériákat, beépített és öltözőszekrényeket, asztalokat, székeket, tálalókat, polcokat, virágtartókat, gyermekkonyhákat. A megkeresésre Epölről,
Kömlődről, Héregről, Szárligetről és Szomorról érkezett válasz, hogy örömmel fogadják a felajánlott, s általuk kiválasztott bútorokat, melyek elszállítása már meg is történt,
s több intézményben – így Kömlődön is - birtokba is vették
őket.

Falukarácsony!
2013. december
19-én 16:00-tól a
Művelődési és Faluház nagytermében.
A műsorban községünk apraja-nagyja
is szerepelni fog.

Mindenkit
szeretettel
várunk!
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Jubileumi Perczel nap
Éppen tíz évvel ezelőtt határozott arról
az iskola nevelőtestülete, hogy az intézmény névadójának, Perczel Mórnak
a születésnapján, november 11-én megemlékeznek a neves személyiségről,
akinek élete több szálon is kötődik
Kömlődhöz.
A hétfői, jubileumi Perczel napon elsőként az iskolában elhelyezett emléktáblánál emlékeztek az 1848-49-es szabadságharc honvédtábornokára, ahol
megjelent Kiss Ferenc polgármester
mellett a képviselő-testület több tagja
is. Itt Fojtek Mihály elsősorban Perczel
életének kömlődi időszakáról, s a szabadságharc során szerzett érdemeiről
szólt, majd a diákok megkoszorúzták
az emléktáblát. A résztvevők ezt követően a két évvel ezelőtt emelt Perczel
Mór emlékmű előtt tisztelegtek a család valamikori lakóépülete előtt.
A program az Obernyik emlékházban
nyílt kiállítás megtekintésével, és egész
napos eseményekkel folytatódott. Az
iskolában a gyerekek csapatokat alkotva a szabadságharcot idézték fel. Kirakós játék, rejtvények, szókeverő és titkosírás szerepelt a megoldandó

feladatok között, de volt a katonaságot
idéző „alaki” bemutató is.
Ebéd után aztán egy másik nevezetes
személyről is megemlékeztek, Szt.
Márton püspökről. Márton Kr. u. 316ban vagy 317-ben született Savariában.
Szülei jómódban élő pogányok voltak.
Apja a római légió tisztjeként szolgált.
Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké is szentelték. A legelterjedtebb monda szerint Mártont

Márton nap
November
11-én,
Márton napon egész
napra szóló mulatságot szerveztünk óvodánkban. A délelőttöt
vetítéssel
kezdtük.
Természetesen Lúdas
Matyi történetét tekintettük meg képekben, amit hamarosan a Kincsesláda
Bábszínház előadásában is élvezhetünk.
Majd a Napsugár csoportosok vendégül hívták Csicseri csoportos társaikat egy közös libás játékkoszorúra. Eljátszottuk, énekeltük, mondókáztuk az összes libákról szóló dalosjátékot, kerestük az elveszett gúnárokat,
majd a Csicserisek előadásában megismerkedtünk Márton Püspök legendájával.
A jó kedvű és tartalmas délelőttöt, tevékeny délután követte. Szöszmötölős barkácsdélután keretében a szülőkkel közösen készítettünk libás bábokat síkban és térben, libás képeslapokat, szalvétatartót, liba sütit díszítettünk. Végül a két csoport külön-külön a szülőknek is előadta saját kis
libás műsorát, amit a libavacsora követett: libazsíros kenyér, lilahagymával, tea, forralt bor. Végül meggyújtottuk a kis lámpásainkat és mindenki
a saját kis libalámpásával vonult haza.
-MBT-

szerénysége méltatlannak tartotta e
címre, ezért elbújt egy libaólban. A libák azonban hangos gágogásukkal elárulták, így megtalálták és Tour püspökévé szentelték. A Márton nap a 40
napos karácsonyi böjtöt megelőző
utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag
falatozás, vigasság megengedett, ráadásul ilyenkor fizették ki az éves bérleteket, járandóságokat, gyakran természetben, például liba formájában.

Ingyenes Ruhabörze!
2013. december 10-én
10-től 14 óráig a művelődési házban!
Az esemény idején szívesen fogadunk feleslegessé vált ruhaneműt, lakástextilt, illetve használati eszközt, játékot,
hiszen ez még más számára értékes és használható lehet!
Szmilek Zsuzsanna és Szám
Antalné családgondozók

